
Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.

SERVEI DE RECAPTACIÓ 
Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 1 del migdia

POLICIA LOCAL
Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

URGÈNCIES SANITÀRIES
061

FARMÀCIES
(Per a més informació: www.cofgi.cat)
Casanovas
Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
Folch
Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
X. Planas
Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.

SERVEIS SOCIALS
Tel. 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat .
C. Vall·llobera, 4. 
De dilluns a divendres, de 9 a 2.

OFICINA DE TURISME
Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat
C. Vall·llobera, s/n.
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i festius

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES
Servei amb cità prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres) 
solc@caldesdemalavella.cat

CALDES FM 107.9
Tel. 972 47 13 09.
caldesfm@caldesdemalavella.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat
Dilluns: de 16 a 20.30h De dimarts a 
divendres: de 10.30 a 14h i de 16 a 20.30h 
Dissabtes: de 10 a 14h

ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n

JUTJAT DE PAU
Tel. 972 47 02 25
Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.

ZONA ESPORTIVA
Tel. 670 062 315

LLAR D’INFANTS NINOTS
Tel. 972 47 10 38
b7008183@xtec.cat

ESCOLA SANT ESTEVE
Tel. 972 47 23 44
b7000676@xtec.cat

ESCOLA LA BENAULA
Tel. 972 48 00 56
b7008781@xtec.cat

SES CALDES
Tel. 972 48 02 25 b7008651@xtec.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tel. 872 012 018.
C. Ponent, s/n.
Matins: de dilluns a diumenge de 10 a 13 h
Tardes: Dimarts, dimecres i divendres de 
15 a 18 h.

AVARIES XARXA D’AIGUA
Tel. 972 20 20 78

AVARIES XARXA ELÈCTRICA
Tel. 800 76 07 06

CORREUS
Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.

RENFE
Tel. 912 320 320.

SARFA
Tel. 902 30 20 25

TEISA
Tel. 972 20 02 75

TAXI
Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599

 twitter.com/AjCMalavella
 facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

REVISTA MUNICIPAL AQUAE
Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:

L’agenda
Per recordar

De l’1 al 30 de juny de 2021

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE / Clavegue-
ram (2n trimestre 2021): Juny – Juliol 

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: 
tots els dimarts (excepte festius) i reforç els 
dies: 4, 11, 18, 25 de juny i 2, 9, 16, 23 i 20 
de juliol.
Horari: De 9 h a 13 h

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant 
tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

T’AJUDEM A FER TRÀMITS 
ELECTRÒNICS!
Has de presentar un tràmit electrònic o fer 
alguna gestió online en alguna Administra-
ció o Organisme i no saps per on començar?
 
Has de demanar (per exemple) una presta-
ció al SEPE, un certificat, demanar hora al 
metge o un certificat, presentar una ins-
tància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a 
l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosal-
tres t’ajudem en la seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.cal-
des@gmail.com o bé al telèfon 651654259. 
(també WhatsApp). Els horaris d’atenció 
són cada dia de 9 a 14 h a l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella (entrada pel Pati de Cal 
Ferrer – Plaça de l’Ajuntament).

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DE CALDES
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldes-
demalavella.cat o bé als telèfons 972 480 
103 (Oficina de Turisme)  o al 972 480 266 
(Espai Jove). Les entrevistes es realitzen a 
l’Espai Jove “Ca la Romana” tots els dime-
cres de 9:30 a 13:30 h .

 
SERVEI DE CREACIÓ 
D’EMPRESES 
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament 
de Caldes hi ha disponible el Servei de Cre-
ació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia 
al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

HORARI DE LA DEIXALLERIA
Del 16 de setembre al 14 de juny. Matins: 
de dilluns a diumenge de 10 a 13 h. Tardes: 
dimarts, dimecres i divendres de 15 a 18 h.

Del 15 de juny al 15 de setembre. Matins: 
de dilluns a diumenge de 10 a 13 h. Tardes: 
dimarts, dimecres i divendres de 17 h a 20 h.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 
PORTA A PORTA 
El Servei de Recollida de Voluminosos es fa 
el darrer dimecres i segon dimecres de cada 
mes. Cal prèvia sol·licitud a Nora (872 012 
018). Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del 
dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds 
a cada servei, en cas de sobre passar les sol-
licituds s’hauran d’esperar fins a la propera 
recollida. 

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA
Consulta la programació de l’Espai Jove Ca 
la Romana a les xarxes socials oficials de 
l’espai jove!
Jovent de Caldes, no us perdeu la varietat 
d’activitats programades, pensades per a tots 
i totes!

LA CASA ROSA NO COBRARÀ 
QUOTA DE SOCI
La Casa Rosa enguany tampoc cobrarà 
la quota de soci degut a la situació actual 
provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
ja que no s’han pogut desenvolupar les acti-
vitats previstes.

NOVES MESURES PER A LA 
CONTENCIÓ DE LA COVID-19
El 24 de maig van entrar en vigor noves 
mesures preventives contra la Covid-19. 
No obstant això, es preveuen alguns canvis 
en àmbits com els horaris de restauració, el 
nombre màxim de persones a les trobades 
socials i l’aforament a cultura i comerç. Des 
dels canals oficials de l’Ajuntament s’anirà 
actualitzant la informació referent a la nor-
mativa relacionada amb la pandèmia de la 
Covid-19. Per aquest motiu, es demana a la 
població prestar atenció a la pàgina web mu-
nicipal, així com a les seves xarxes socials.

 
CURS D’ALFABETITZACIÓ EN 
CATALÀ (45H)
Curs de català dirigit a persones que tenen 
el castellà com a llengua pròpia i volen inici-
ar-se amb el català.
Del 28 de juny al 29 de juliol.
De dilluns a dijous de 18 a 20.30h.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme de 
Caldes.

 
OFERTA DE FEINA PER A 
JOVES BENEFICIÀRIES DEL 
PROGRAMA GARANTIA 
JUVENIL
L’Ajuntament de Caldes de Malavella busca 
2 joves majors de 18 anys i menors de 30 
anys beneficiàries del Programa Garantia 
Juvenil, amb Grau Universitari o CFGS per a 
un contracte en pràctiques remunerades de 
6 mesos de duració a temps complert per a 
treballar en diferents àrees de l’Ajuntament. 
Els perfils sol·licitats són:

• Orientador/a de suport al servei d’orien-
tació laboral de Caldes de Malavella

• Tècnic/a auxiliar per a l’Oficina de 
Turisme

La sol·licituds es poden presentar fins el 
dia 11 de juny a través de la seu electrònica 
municipal.

Els requisits per han de complir els interes-
sats es poden consultar a les bases regulado-
res disponibles al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica municipal o bé a www.caldesde-
malavella.cat

Dimarts, 1 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cultura. Taller bibliomakers
Realitat augmentada i disseny 3D (9 a 12 anys) 
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Dissabte, 5 de juny
Cultura. Xerrada
Excursionisme i medi ambient amb Martí 
Boada
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambi-
ent. Martí Boada, referent en l’àmbit de l’edu-
cació ambiental, ens parlarà de la relació entre 
medi ambient i excursionisme.

Entitats. Gegants de Caldes
Presentació dels 30 Anys dels Capgrossos i la 
seva restauració
17 h · Termes Romanes
Organitza: Colla Gegantera de Caldes 

Cultura. Festival Toca Riure
20h · Teatre Municipal
Mamaaa!!! de Teiatròlics
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge, 6 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Entitats. Club Excursionista Caldes 
de Malavella
Bicicletada a Sils

Cultura. Festival Toca Riure
12 h · Teatre Municipal
L’Endrapasomnis de Teatre al detall
Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns, 7 de juny
Entitats. Xerrada
Vida conscient, el camí a la nostra plenitud
16 a 18 h · La Casa Rosa

Dimarts, 8 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cultura. Taller bibliomakers
Realitat augmentada i disseny 3D (9 a 12 anys)
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Dissabte, 12 de juny
Cultura. Taller
El monstre dels petons amb Laia Bedós
11 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Entitats. Policia Local
Gran gala dels Escuts solidaris contra el càncer infantil
12 h · Balneari Vichy Catalan

Diumenge, 13 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimarts, 15 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cultura. Taller bibliomakers
Realitat augmentada i disseny 3D (9 a 12 anys)
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Dilluns, 17 de juny
Joventut. Brigada Jove
17 h · @calaromana_caldes
Sorteig de les places per a la Brigada jove 2021.
A través d’Instagram live al perfil de @calaro-
mana_caldes

Divendres, 18 de juny
Tardes joves. Jornada LGTBIQ+
Presentació del llibre: LGTBI Claus bàsiques
16:30 h · Parc de la Sardana

Tardes joves. Jornada LGTBIQ+
Concert de rap transfeminista Chandalike
17:30 h · Parc de la Sardana

Tardes joves. Jornada LGTBIQ+
Pintada de banc LGTBIQ+
18 h · Parc de la Sardana

Dissabte, 19 de juny
Tardes joves. Micro Obert
19 h · Parc de la Sardana

Tardes joves. Concert Jove
22 h · Parc de la Sardana

Diumenge, 20 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Entitats. Club Excursionista Caldes 
de Malavella
Muralles de Girona

Cultura. Cinema familiar
18 h · Teatre Municipal · Entrada gratuïta
Pel·lícula ONWARD
Organitza: Àrea de Cultura

Entitats. Casa Rosa
Concert amb Àlex Peris
19 h · Plaça de l’Aigua
Obert a tothom

Dimarts, 22 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 23 de juny
Entitats. Club Excursionista Caldes 
de Malavella
Acompanyament de l’arribada de la Flama del 
Canigó

Diumenge, 27 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 29 de juny
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

MÉS INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA
laselvarecicla@noraselva.cat | 872 012 018 | laselvarecicla.cat 
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FELICITATS 
GENT DE Caldes!
Amb només unes setmanes 
ja hem capgirat els resultats  
de reciclatge

Així és com recollíem 
els residus l’abril 2020:

Així recollim els  
residus l’abril 2021:

Abans del porta a 
porta reciclàvem el

I amb el porta a porta 
reciclem el

RESTA

32% 84%

DEL 
68,26%

AL 
15,49%

DEL 
16,92%

AL 
55,59%

DEL 
6,39%

AL 
13,02%

DEL 
5,70%

AL 
9,76%

DEL 
2,74%

AL 
6,14%

Els veïnats residencials sense porta a porta 
també han incrementat el reciclatge, de 32% a 44%.

I, entre tots i totes, hem duplicat  
les visites a la deixalleria.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de juny

Apta per al consum de boca: 
Al nucli, Llac del Cigne, Can 
Solà Gros I i II, Tourist Club, 
Aigües Bones i Can Carbonell.

Caldes de Malavella té 
presència a la revista Viajar 
nº500, al Fitur

a revista Viajar celebra aquest mes de maig la 
publicació número 500.
La celebració d’aquesta edició tan especial s’ha 
fet amb una exposició inèdita de les millors 
fotografies publicades al llarg d’aquestes 500 
publicacions i amb una distribució especial a 
la primera fira de turisme a nivell de l’estat es-
panyol a Madrid, Fitur, que ha obert les seves 
portes del 19 al 23 de maig, amb un tiratge de 
50.000 exemplars al mes.
L’àrea de turisme va creure oportú poder pro-
mocionar la destinació, amb la certificació 
guanyada aquest passat 2020 de l’Agència Ca-
talana de Turisme de “Vila amb caràcter” i per 
a això s’ha contractat un anunci a pàgina sen-
cera evocant les premisses de benestar, salut i 
descans com a màximes d’una vila termal his-
tòrica com és Caldes de Malavella.
Descobreix la revista Viajar a través del següent 
enllaç: https://viajar.elperiodico.com/

Activitats de lleure estiu 
2021

L’Ajuntament de Caldes ha estat treballant en 
l’organització de les activitats de lleure adreça-
des als infants per aquest estiu 2021, tenint en 
compte les indicacions de les autoritats sani-
tàries. Els casals que s’ofereixen són Matins de 
Jocs, Estades Esportives, Casalet d’Estiu i Cur-
set de Natació, tots plens de dinàmiques i sor-
preses pensades per fer gaudir als més petits. El 
pròxim 21 de juny es duran a terme reunions 
informatives telemàtiques prèvies a l’inici dels 
casals via ZOOM. Per a més informació con-
sulta la pàgina web de l’Ajuntament: 
www.caldesdemalavella.cat 

L’Ajuntament de Caldes 
contracta una jove en 
pràctiques beneficiària 
del programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya

El passat mes de desembre 2020 es va incorpo-
rar a l’Ajuntament una jove en pràctiques a l’àrea 
de cultura i festes per a donar suport als projec-
tes que es gestionen des d’aquesta àrea.
La persona contractada ha donat suport en la 
organització dels actes de Reis, del carnaval fo-
togràfic, el concurs de microliteratura, el festi-
val de teatre Toca Riure entre d’altres activitats 
culturals  i musicals que s’han organitzat durant 
aquest primer semestre de l’any 2021.
Aquesta contractació en pràctiques s’ha pogut 
realitzat gràcies a una subvenció d’11.000,00€ 
que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha ator-
gat a l’Ajuntament en el marc de la subvenció 
destinada a incentivar la contractació en pràcti-
ques de persones joves beneficiàries del Progra-
ma de Garantia Juvenil a Catalunya.
Aquest ha sigut el primer any que l’Ajuntament 
de Caldes ha sigut beneficiari d’aquesta subven-
ció i atesa la bona experiència té previst presen-
tar-se a la següent convocatòria.

S’organitzen dos tallers 
per a empresaris sobre 
noves tecnologies 

El servei de dinamització empresarial de Caldes, 
a través del Consell Comarcal de la Selva, 
va organitzar els passats 17 i 19 de maig una 
formació on es varen tractar les oportunitats 
que la revolució digital pot aportar al món 
empresarial.
L’objectiu de la formació era donar a conèixer les 
eines que els empresaris tenen al seu abast per 
a fer més visible i més digital els seus negocis a 
Internet.
A la primera sessió es varen treballar les eines 
de comunicació i visibilitat a Internet com són 
el Whatsapp business i Google My Business. 
A la segona sessió es varen detallar diferents 
plataformes de venda en línia com pot ser 
Instagram i la plataforma de comerç en línia de 
la Diputació de Girona, que des de l’Ajuntament 
s’està impulsant al municipi.
A la formació hi varen assistir un total de 8 
empresaris del municipi que accediran a 1  h 
d’assessorament individual de forma gratuïtat 
per elaborar la seva estratègia digital.

18+1, Un jovent que 
camina

El 30 d’abril es va realitzar un acte al Teatre 
municipal organitzat des de Cal Manco “Som 
refugi”, joves del municipi i l’Àrea de Joven-
tut, on es va projectar l’audiovisual 18+1, un 
jovent que camina i es va presentar el llibre 
‘Tan sols viure’ amb Sara Montesinos, de 
l’Agència Talaia, coautora del documental i 
del llibre. Un jovent que camina pretén fer-se 
lloc al país on ha arribat. Centres, DGAIA, 
tuteles i papers, però què passa el dia que les 
joves fan divuit anys? Després d’un trajecte 
migratori durant la infància i sense referents 
familiars, els murs invisibles d’Europa tor-
nen a imposar-se.
Es van donar a conèixer experiències vitals 
de persones joves que han viscut processos 
de migració en primera persona, ells van 
ser els protagonistes de l’acte. Es va crear un 
espai d’intercanvi i visibilització de realitats 
desconegudes que va permetre donar veu a 
aquests joves i crear un espai de reflexió per 
a totes les assistents.

72è Aplec de la Sardana

El passat 9 de maig es va celebrar el 72è Aplec 
de la Sardana en format audició-concert, a cau-
sa de la situació pandèmica del moment. L’acte 
va comptar amb el concert de les cobles de la 
Bisbal jove i Ciutat de Girona. 
L’homenatge de l’aplec d’enguany va estar dedi-
cat al locutor de ràdio, Jaume Teixidor, qui en 
el seu moment, va viure el primer Aplec de la 
Sardana a Caldes de Malavella l’any 1949. 
Durant la mitja part dels concerts, la Colla 
Gegantera de Caldes va animar l’ambient amb 
el ball dels gegants i la Polca de la Malavella. 
Com cada any, la Geganta Teodòsia va entregar 
el ram de flors a l’Agrupació de Sardanistes de 
Caldes, i amb un dibuix emmarcat dels passos 
del ball. 
L’edició d’enguany es va veure afectada per les 
restriccions de seguretat de la covid-19, però 
malgrat tot, els caldencs i caldenques van po-
der celebrar d’un Aplec molt esperat. 

Caldes de Malavella a l’App 
dels Secrets de les Vies 
Verdes

Disponible una nova aplicació mòbil 
sobre els nous Secrets de les Vies 
Verdes de Girona
L’app es pot descarregar de manera gratuïta des 
del web (www.viesverdes.cat/secrets) i s’inscriu 
dins una estratègia de ludificació per fer possi-
ble que els visitants i els jugadors s’apropin, a 
través del joc, als elements patrimonials, cul-
turals i naturals al voltant de les vies verdes de 
Girona.
L’aplicació serveix de guia per recórrer les 
noves rutes dels Secrets, que es van presentar 
fa dos mesos, fruit del treball conjunt amb els 
ajuntaments dels municipis i altres agents del 
territori.
Els nous Secrets 
proposats es localitzen 
actualment en set 
municipis: Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, 
Amer, Anglès, Bescanó, 
Sarrià de Ter i Caldes 
de Malavella. Són rutes 
accessibles des de la via 
verda, per recórrer a 
peu o en bicicleta, que 
expliquen històries, 
llegendes i curiositats 
dels diferents municipis.

L’Escola Esportiva 
Municipal participa a la 
fase comarcal d’atletisme 
dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya

Els nens i nenes de la secció d’atletisme, po-
liesportiva, itineratges de bàsquet i vòlei, van 
participar en diferents proves que es van dis-
putar a finals de maig a les pistes municipals de 
Lloret de Mar. Caldes va estar representat per 
30 esportistes que van competir en diferents 
categories i proves. És la primera vegada que 
l’Escola Esportiva participa en proves d’atletis-
me en pista d’atletisme a l’aire lliure, gràcies a la 
feina dels monitors i tècnics de l’EEM, el Con-
sell Esportiu de la Selva i la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de Caldes.

Casal Jove 2021

Arriba l’estiu i també el Casal Jove d’enguany! 
Amb activitats, jocs d’aigua, passejades a la 
natura, una acampada, gimcanes, entre altres 
dinàmiques dirigides als joves de Caldes. Les 
inscripcions estan obertes fins al 15 de juny 
de forma telemàtica via Seu Electrònica o pre-
sencial a Ca la Romana: els dilluns, dimecres i 
dijous de 16 h a 19 h i els divendres de 10 h a 
13 h. No ho dubtis i vine a passar un juliol di-
ferent! Per a més informació consulta la pàgina 
web de Ca la Romana: 
www.espaijove.caldesdemalavella.cat 

La població de Caldes capgira els resultats de reciclatge 
amb el nou sistema de recollida porta a porta durant els 
primers dos mesos

Caldes acull una nova 
edició de la donació de 
sang

El divendres 14 de maig Caldes de Malavella va 
acollir una nova edició de la donació de sang. En 
total més d’una vuitantena de persones van acos-
tar-se al Casino municipal, es van recollir 78 bos-
ses de sang i hi va haver 14 oferiments, a més de 2 
donants de moll d’os i 2 donants novells.
L’augment de la mobilitat arran del desconfina-
ment comarcal ha fet disminuir les donacions 
de sang, mentre que les necessitats dels hospi-
tals es mantenen. Cada dia calen al voltant de 
1000 donacions per poder garantir el submi-
nistrament de components sanguinis a totes les 
persones que ho requereixin. Per aquest motiu, 
cal agrair a totes les persones que van venir a 
donar sang, gràcies per la vostra solidaritat!

Les taxes d’ocupació de la 
via pública congelades fins 
al 2022

El ple ordinari que va celebrar-se el 31 de maig 
es va poder fer de manera presencial amb la 
presència de tots els regidors i regidores. Això 
no obstant, i per raons sanitàries, no s’ha ce-
lebrat amb la presència de públic. El ple s’ha 
pogut seguir en directe per CaldesFM i pel ca-
nal de Youtube com de costum i els caldencs i 
caldenques han pogut fer arribar els seus precs 
i preguntes a través del correu electrònic.
Un dels punts aprovats per unanimitat feien refe-
rència al dictamen de la Comissió Informativa en 
relació a la modificació de l’ordenança fiscal per a 
la ocupació de la via pública amb taules i cadires. 
Es modifica l’ordenança fiscal reguladora de taxes 
d’ocupació de la via pública de manera que queda 
suspès aquest impost fins el 31 de desembre de 
2021 per tal d’afavorir la sortida de la crisi provo-
cada per la Covid19. Aquesta mesura forma part 
d’un pla més ampli d’ajuts amb subvencions pro-
vinents d’altres administracions com la Diputació 
de Girona que es presentarà al llarg del mes de 
juny a comerciants i hostalers del municipi i amb 
l’objectiu d’ajudar a reactivar l’economia local.

Inici de la campanya de 
prevenció del mosquit tigre
 
Un any més l’Ajuntament de Caldes inicia els 
tractaments larvicides als embornals dels car-
rers que poden acumular aigua i esdevenir 
punts de cria del mosquit tigre. El producte que 
s’aplica és un formulat biològic, té una perma-
nència d’unes sis setmanes i elimina les larves, 
impedint el naixement de nous mosquits.
Cal recordar que cadascú és responsable de 
mantenir correctament els espais privats per tal 
d’evitar les condicions de proliferació del mosquit 
tigre: eliminar els objectes que puguin acumular 
aigua o buidar-los sovint (plats, pots, galledes, 
bidons, etc.), tapar o posar teles mosquiteres en 
dipòsits d’aigua pel reg, evitar l’acumulació d’es-
combraries, netejar de fulles les canaleres, revisar 
embornals, piques, desaigües, etc., posar cap per 
avall carretons, remolcs, etc., controlar l’aigua de 
fonts ornamentals (podem posar-hi peixos de co-
lors perquè es mengin les larves, etc.).
Des de l’ajuntament es demana als veïns de Cal-
des de Malavella que repassin els consells de 
prevenció de proliferació d’aquest mosquit que 
tantes molèsties ocasiona. Que no n’hi hagi de-
pèn de tu!

Nou pla local d’adolescència 
i joventut 

En el mateix ple ordinari va aprovar-se el pla 
local d’adolescència i joventut. Aquest pla serà 
el marc de les polítiques juvenils del consistori 
en els propers quatre anys i té com a objectiu 
principal el treball integral amb el col·lectiu 
jove del municipi. En aquest s’estableixen qui-
nes seran les actuacions que es portaran a ter-
me en les que es garanteixi el treball integral 
amb les persones joves i que doni resposta a les 
necessitats manifestades per les persones desti-
natàries i els agents implicats.
El pla, que ha de ser avaluable, modificable i 
canviant per adaptar-se a les necessitats del jo-
vent, vol ser un instrument que orienti les po-
lítiques de joventut del municipi i que millori 
el seu contingut per facilitar les intervencions i 
valorant el col·lectiu juvenil.
S’ha pogut confeccionar gràcies al procés parti-
cipatiu dels diferents joves i donant continuïtat a 
la tasca acomplerta dels darrers anys. El pla con-
templa 4 eixos com són l’educació i la formació, 
la ocupació, l’habitatge juvenil i la salut.

Desbrossada de la riera 
Santa Maria

Recentment s’ha efectuat la desbrossada de 
la riera Santa Maria, s’han tret totes les males 
herbes i s’ha adequat l’entorn. Es tracta d’una 
acció de manteniment necessària per la 
seguretat i pel sanejament de la mateixa riera, 
per evitar inundacions i possibles desperfectes 
en cas de pluges sobtades. Aquesta actuació 
també ajuda a controlar la població de mosquit 
tigre.

Torna la revista Aquae!

Atès que la pandèmia de la Covid-19 ha provo-
cat una disminució de l’activitat del municipi, 
des del Consell de redacció de la revista Aquae 
es va decidir reduir el nombre de publicacions 
anuals. Així doncs, després del darrer número 
publicat al mes d’octubre, arriba una nova edi-
ció de la revista que, com sempre, ha estat pre-
parada amb molt d’afecte pels integrants del 
Consell de redacció i per totes les entitats, amb 
l’objectiu de recollir tota l’actualitat i experièn-
cies relacionades amb el terme 
municipal 
de Caldes. 
El nou nú-
mero recull 
a c t i v i t a t s 
d i v e r s e s 
que s’han 
celebrat a la 
vila termal 
des dels es-
quitxos de la 
Fira de l’Ai-
gua fins La 
M a l a v e l l a 
2021.
Recorda que 
si t’agrada es- criure i vols provar una 
experiència diferent, pots formar part del Con-
sell de redacció! Altrament, si no reps la revista 
a casa també pots demanar la teva subscripció 
gratuïta a aquae@caldesdemalavella.cat
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SUPERHEROÏNA DE L’EEM!

Des de JUNTS ens felicitem, i ho hem de fer extensiu a tot el poble, per les bones dades 
conegudes recentment, referents al grau de reciclatge amb el “porta a porta”, que han passat del 32% 
al 84% actual. Sabem que hem de continuar treballant, però anem pel bon camí i això es gràcies a la 
gent de Caldes: Felicitats!
Una altra molt bona notícia ha estat, finalment, la formació del nou Govern de la Generalitat. De-
sitgem molta sort i èxits en aquesta nova legislatura, ja que al cap i a la fi, serà també la ciutadania 
de Caldes qui es beneficiarà del treball i els encerts del nou govern, del qual JUNTS en formem part.
Finalment deixeu-nos veure amb optimisme també, l’evolució positiva de la pandèmia... Hem vist re-
centment un concert per a la Gent Gran a la “Casa Rosa”, que feia molt de temps que no es veia. També 
tornem a fer els Plens de l’Ajuntament de forma presencial i hem preparat un estiu ple d’activitats, ben 
diverses, per gaudir de Caldes amb familiars i amics. Us hi esperem!

Llegim al Diari de Girona del 12 de maig que “Els ajuntaments de Llagostera i Cassà de 
la Selva han tornat a rebre el reconeixement del segell Infoparticipa que reconeix el 100% 
de transparència d’informació dels seus portals web municipals.” Llagostera fa 5 anys que 

rep aquest reconeixement i Cassà sis, però Caldes com està? Doncs consultem el mapa interactiu i ens 
diu que un 36,5%!!! Des de SOM Caldes sempre hem demanat a l’equip de govern que calia millorar 
molt en la informació pública, però és que en comptes d’anar endavant anem endarrere. El 2015 ens 
avaluaven amb un 51%, el 2018 un 44% i aquest any no arribem ni el 37%. En cada ple ens queixem 
que la informació ens arriba en comptagotes i que no podem fer la nostra feina tal com voldríem, 
però és que segons aquest organisme independent, ni tan sols complim amb el que estableix la llei. 
Sovint, quan fem propostes, el senyor alcalde ens diu que s’ha informat amb els municipis veïns i que 
allò que proposem és una bestiesa perquè els altres no ho fan o ho van fer i els hi va sortir malament. 
Excuses!! Cal que ens comparem amb els que fan les coses ben fetes i no amb els que més ens convé. 
No cal anar gaire lluny, en aquest cas Cassà i Llagostera ens passen la mà per la cara.

Amb l’arribada de les vacunes comencem una desescalada encaminada a tornar a la 
normalitat per tothom; això no vol dir que el virus ja no hi sigui, pel que demanem a 
tothom la màxima prudència per reprendre les activitats lúdiques.
Des de Promoció treballem per posar en marxa, al més aviat possible, accions de 
dinamització comercial i empresarial definides en el pla de Dinamització, per ajudar 

a un dels sectors més castigats per aquesta pandèmia.
Tot i així, no oblidem els nostres compromisos: d’una banda, fa unes setmanes, els diputats del 
PSC per la demarcació de Girona, van entrar una pregunta al Parlament sobre la rotonda d’accés al 
Llac del Cigne: situació del projecte, calendarització... quan tinguem resposta us la farem saber. I 
de l’altra estem treballant conjuntament amb altres regidors de la comarca per establir els punts en 
comú en el que es troben totes les urbanitzacions, les necessitats, prioritats, per tal de definir el que 
hauria de ser la Llei d’urbanitzacions, per a després, amb les especificitats de cada municipi i cada 
urbanització poder buscar línies de treball i de finançament a les millores necessàries en totes elles. 
Sabem que un gran punt en aquest cas per Caldes són les comunicacions des de les urbanitzacions 
al centre urbà.

“Resulta paradójico que, entre las medidas propuestas para evitar BOTELLONES Y AGLOMERA-
CIONES CALLEJERAS, no se esté planteando una reapertura con garantías del ocio nocturno.
Las aglomeraciones las reuniones en domicilios se evitarían si hubiera alternativa de locales abiertos 
que cumplan las medidas de seguridad”
“Reabrir el ocio nocturno de forma segura y razonable, atendiendo a criterios sanitarios, es im-
portante por diversos motivos sanitarios, de restauración de derechos y libertades, y para salvar 
empleos”
“El sector de ocio nocturno supone el 1’8% del PIB español, emplea a 200.000 personas y está sien-
do de los más castigados, con pérdidas de 16.500 millones y el cierre de casi el 30% de locales. Sin 
ayudas ni planes de reapertura, cerrarán muchos más”
“Pedro Sánchez no puede colgarse las medallas de la vacunación y esconderse tras las CCAA y a los 
jueces cuando se trata de establecer restricciones sanitarias, ni mucho menos culpar a los ciudada-
nos”

Ara que podem anar al cinema, al teatre, assistir a actes a l’aire lliure conservant les 
distàncies... Comença a ser hora i es fa necessari que els plens de l’Ajuntament siguin 
presencials. Per dues raons ben importants.

En primer lloc, i tal com manifestàvem en el BIM anterior, la connexió a Internet no 
acaba de funcionar com cal a Caldes. En moltes ocasions es penja o va massa lenta i això dificulta 
poder seguir el ple amb total normalitat. No cal dir que la manca de presencialitat fa que els plens 
no siguin tan dinàmics com seria necessari i els Caldencs tenim necessitat de participar en els plens 
de la manera correcta.

No estem demanant plens amb assistència de públic, tot i que, amb reserva prèvia no estaria gens 
malament, però, tenint en compte les mesures del saló de plens, l’equip de govern, els regidors i la 
secretària podrien molt bé omplir tot l’espai conservant les distàncies recomanades.

Seria una molt bona mesura per a donar molta més transparència als Plens Municipals.

En trobem ja a meitat de mandat, i és en aquest moment que des del Grup mu-
nicipal d’Esquerra us volem presentar al nou regidor, en Carles Matabosch, que pren possessió en el 
ple d’aquest Maig, i que, sens dubte, ja des del primer ple farà una tasca de servei i compromís amb 
el nostre poble.
També és un moment de reflexió, no sols per fer balanç de la feina feta des de l’oposició, sinó de seguir 
treballant pels dos anys que tenim per davant, sempre al costat de la gent, de les nostres veïnes i veïns, 
que estan en el centre de les nostres propostes.
També és un moment per començar a recuperar, amb prudència i responsabilitat, la normalitat grà-
cies a la millora en l’evolució de la pandèmia, fruit de la bona feina que s’ha fet, i fan, els responsables 
i treballadors del sistema sanitari del nostre país. A totes i tots, moltes gràcies per fer-nos arribar fins 
aquí.

Guillem Sánchez torna a 
la Biblioteca Municipal per 
presentar El estafador

El dissabte 8 de maig el periodista caldenc Gui-
llem Sánchez va tornar a la Biblioteca Munici-
pal per presentar el seu últim llibre El estafador. 
Sánchez va ser guardonat amb el premi Ortega 
y Gasset de periodisme per haver destapat l’en-
cobriment de diversos casos de pederàstia a 
les escoles dels Maristes i el 2017 va publicar el 
seu llibre Crónicas del caso Maristas. Després 
d’aquesta novel·la que no va deixar a ningú in-
diferent, enguany presenta un llibre d’allò més 
inquietant, El estafador. L’obra tracta les estafes 
que ha perpetuat durant tres dècades l’impos-
tor Francisco Gómez Manzanares, una persona 
carismàtica, seductora, que diu tenir molt bons 
contactes i que es fa passar per sergent de Salva-
ment Marítim. A través de la trajectòria de l’esta-
fador, Sánchez ens submergeix en una Espanya 
d’adoració per l’èxit i obsessió per les aparences 
a les xarxes socials. Per saber-ne més, us convi-
dem a llegir-la, que segur que us enganxarà des 
de la primera pàgina.

Amb el lema “Felicitats gent de Caldes”, el Con-
sell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella han donat a conèixer els resul-
tats de reciclatge de les primeres setmanes de la 
posada en funcionament d’aquest nou sistema 
de residus a la població.
I és que, tal com ha explicat el conseller de 
Medi Ambient del Consell Comarcal de la Sel-
va, Quim Vivas, poblacions com les de Caldes 
on la participació dels veïns i veïnes ha estat 
clau durant la campanya de comunicació –
xerrades, punts informatius i altres activitats- 
ha repercutit favorablement en la resposta 
d’aquests a l’hora de reciclar. En aquest sentit, 

Vivas ha assenyalat que passar d’un 32% de 
reciclatge, a un 84% amb tan poc temps és un 
molt bon resultat.
La fracció orgànica ha experimentat el can-
vi substancial més important, passant d’un 
16,92% al 55,59%, i aquest fet és doblement 
representatiu, ja que la fracció orgànica és un 
dels residus que històricament havia obtingut 
pitjors resultats, tant a Caldes com a la resta de 
la comarca.
Finalment, s’anima a tots els habitants de Cal-
des a seguir treballant com han fet fins ara per 
seguir millorant les xifres de reciclatge. Enho-
rabona, caldencs i caldenques!


